
De Wissel

Over
opleidingsvorm 2
Onze school organiseert buitengewoon secundair on-
derwijs opleidingsvorm 2 (buso OV 2).
Deze opleiding bereidt je voor om te wonen en te 
werken in een beschermd leef- en arbeidsmilieu. 

Wie kan bij ons terecht?

Jongeren van 13 tot 21 jaar. We organi-
seren in onze opleiding onderwijs:

 Type 2 voor jongeren met een 
  verstandelijke beperking
 Type 3 voor jongeren met 
  gedrags- en emotionele  
  stoornissen
 Type 9 voor jongeren met 
  autisme

Bij het vormen van klasgroepen houden 
we rekening met je leeftijd, het aantal 
gevolgde jaren secundair onderwijs en je 
specifieke onderwijsbehoeften. 



Wat mag je van ons verwachten?

Onze opleiding bestaat uit 2 fases:

Fase 1
We breiden je algemene kennis en sociale vaardigheden 
uit. We doen dit via projecten en thema’s, computer, 
sport en spel en creatieve vorming. In de beroepsge-
richte vorming oefenen we je handvaardigheid: je leert 
er onder andere huishoudkunde, elektriciteit, metaal- en 
houtbewerking,  tuinonderhoud...

Fase 2
We begeleiden je om geleerde vaardigheden zo zelfstan-
dig mogelijk toe te passen: naar de bank gaan, de bus 
nemen, je lievelingsgerecht klaarmaken, een huis onder-
houden, … 
Hoe moet je je gedragen later op je werk en wat zijn de 
verwachtingen in het bedrijf? Je kan dit oefenen in onze 
beroepsgerichte vakken. Je kan kiezen tussen prestatie-
training atelier, groen en poetsen.
In atelier laten we je kennis maken met verschillende op-
drachten uit productieafdelingen van bedrijven waar wij 
mee samenwerken.
In groen bereiden we je concreet voor op de afdeling 
groenzorg. 
In poetsen leer je de technieken om aan de slag te kun-
nen in de poetsdienst van een maatwerkbedrijf.  

In fase 2 ben je (bijna) volwassen. Naar school gaan zit 
er bijna op voor jou. We organiseren specifieke projecten 
om je voor te bereiden op de volgende stap in je leven:

Stage
Twee dagen per week gaan een aantal leerlingen van 
fase 2 effectief werken in het maatwerkbedrijf optimaT 
te Lichtervelde. Het is voor hen een eerste kennismaking 
met het bedrijfsleven en ter voorbereiding van de indivi-
duele stage. 

In de loop van fase 2 ga je dan op individuele  sta-
ge. We bespreken met jou en met je ouders welke 

stageplaats de voorkeur krijgt. We gaan samen 
met jou op bezoek naar de stageplaats. Ook 

tijdens de stage volgen wij je op en komt 
een stagebegeleider langs op de stage-

plaats. Samen met jou en het bedrijf werken 
we richting een job waar je je goed in voelt. 

Wat kunnen wij voor 
je doen?

We bieden  je onderwijs, begelei-
ding en ondersteuning op maat. 
Ook je ouders kunnen bij ons te-
recht met hun vragen. Wij zorgen 
voor gepaste begeleiding en onder-
steuning.
We begeleiden je groeiproces van 
puber naar jongvolwassene. 
We streven na dat je later zo zelf-
standig mogelijk kan leven in een 
beschermd leefmilieu en werken in 
een beschermde werkomgeving. 
We ondersteunen je ontwikkeling 
tot volwassen en volwaardig lid van 
de maatschappij. 

Dát maakt ons buiten-gewoon!



Inleefweek
In fase 2 organiseren we ook een inleefweek. Eén 
week lang ga je met andere leerlingen ergens an-
ders wonen. 
Je maakt afspraken: wie kookt? Wie houdt het 
huis schoon? Je werkt samen en plant: wie doet 
boodschappen? Wat doen we in onze vrije tijd? 
Hoe raken we daar? Hoeveel kost dat? 
Je oefent in het zo zelfstandig mogelijk wonen. 
Een team van leraren begeleidt jou intensief om 
hier een ervaring voor het leven van te maken. 

Groenweek
Leerlingen die in fase 2 kiezen voor prestatietrai-
ning groen krijgen de kans om één week te gaan 
werken als groendienst. We hebben hiervoor al 
samengewerkt met initiatieven in binnen- en bui-
tenland.

Sport driedaagse
Alle 18-jarigen, die zich tijdens het volledige 
schooljaar héél hard inzetten, krijgen de kans om 
mee te gaan op een sport driedaagse in de Arden-
nen.

Wat vinden wij belangrijk?

Onderwijs op maat
In onze school maken we veel tijd om jouw vor-
deringen te bespreken. Op die manier stippelt 
het lerarenteam, samen met jou en je ouders, 
een onderwijs- en begeleidingstraject uit op 
maat.

Overleg met ouders
Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat 
hun zoon of dochter leert op school en/of alles 
vlot verloopt. Via de agenda,  infoavonden en 
mijn-plan- en rapportbesprekingen houden wij 
de ouders op de hoogte van de schoolervaringen 
en de schoolse vorderingen. Ouders kunnen lid 
worden van de schoolraad en/of de gebruikers-
raad en zo meewerken aan de kwaliteitsvolle 
uitbouw van de school.

Nauwe samenwerking met het Centrum 
voor LeerlingenBegeleiding (CLB)
Hier kan jij, al of niet samen met je ouders en 
de school, terecht voor onderzoek, advies en 
begeleiding op psychologisch, medisch en soci-
aal vlak. 

Goede contacten met voorzieningen in de 
regio
De school onderhoudt goede contacten met 
maatwerkbedrijven en andere diensten in de 
regio. 
Je leert waar je tijdens en na je opleiding te-
recht kan voor werk, voor begeleiding bij wonen 
en vrije tijd, … Zo willen we van op de school-
banken samen aan jouw toekomst bouwen. 

MultiFunctioneel Centrum (MFC) De Bielzen
Onze school werkt nauw samen met MFC De 
Bielzen. 
In De Bielzen kan je terecht voor opvang voor 
en na de schooluren of op vakantiedagen. Je 
kan er elke nacht blijven slapen en woont er sa-
men met andere jongeren. Je kan er ook enkele 
dagen per week of zelfs maar af en toe eens 
komen overnachten.
De medewerkers van De Bielzen kunnen jou en 
je ouders ook thuis helpen bij vragen over je 
opvoeding, toekomst, contacten met diensten, … 
of je een heerlijke vakantie aanbieden.
We proberen op jouw vragen naar ondersteu-
ning, hoe klein of groot ook, een antwoord te 
vinden dat bij jou en je gezin past.



Heb je een extra vraag?

Structuurklassen
Heb je autisme? Dan kan je aansluiten in een structuurklas. Je 
krijgt les in een kleine klasgroep met een beperkt aantal leraren. 
In fase 1 van de opleiding gaan bepaalde lessen door in aange-
paste, prikkelarme ruimtes. Er is bijzondere aandacht voor verhel-
dering in ruimte, tijd en communicatie.
Hierbij kan ook therapeutische ondersteuning geboden worden.
Niet alle jongeren met autisme zitten in een structuurklas. Het 
principe “gewoon waar kan, speciaal als het moet” geldt ook hier!

Plusklas – Fitklas
Soms kunnen jongeren het tijdelijk niet aan om voltijds de lessen 
in klasverband te volgen. Wij organiseren op onze school voor deze 
jongeren de plusklas en de fitklas. Na overleg op school en met ou-
ders kan plus- en/of fitklas opstarten individueel of maximum met 
2 andere leerlingen samen. Op basis van je ondersteuningsvragen, 
via creatieve en actieve werkvormen, werken therapeuten in de 
plus- en fitklas in de eerste plaats aan het je opnieuw goed voelen 
in je vel. En op jouw tempo willen we vanuit de plus- en fitklas je 
ontwikkeling verder stimuleren. 
In kleine stapjes werken we samen om jouw schools traject terug 
op te bouwen.

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH)
Voor jongeren die het moeilijk hebben om een hele dag school te 
lopen organiseren wij, na uitgebreid overleg op school en met de 
ouders én mits medisch attest, tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). 
Je krijgt dan 4 uur onderwijs aan huis en naargelang wat je aan-
kan, krijg je, aanvullend, een aantal lesuren in klasverband. 
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